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BAB IV 

 HASIL ANALISIS 

 Pada percancangan sistem informasi akuntansi CV. Mitra semesta dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode Entreprise Resource Planning (ERP) 

dengan software Odoo. Penulis memilih untuk menggunakan metode ini karena dengan 

menggunakan fitur modul software Odoo akan menghasilkan suatu sistem informasi 

akuntansi yang nantinya dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan, melengkapi, 

dan memepercepat proses akuntansi CV. Mitra Semesta dan yang pada akhirnya sistem 

dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat. 

4.1 Identifikasi Masalah 

 Pada tahap ini terdapat pengidentifikasian aktivitas bisnis dan permasalahan 

yang ada pada proses-proses sistem akuntansi CV. Mitra Semesta. Identifikasi 

masalah ini penulis lakukan dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara 

yang dilakukan dengan salah satu karyawan bagian akuntansi di CV. Mitra 

Semesta.  Berikut beberapa masalah yang terjadi di CV. Mitra Semesta yaitu: 

1. Sistem pada CV. Mitra Semesta hanya berupa entry data 

2. Sistem yang ada tidak memiliki pengotorisasian dan tidak ada pembagian 

otorisasi yang jelas, sehingga kontrol terhadap karyawan kurang  

3. Pembaruan dan pencocokan data persediaan antara bagian persediaan dengan 

bagian admin masih secara manual 

4. Pembuatan laporan keuangan perusahaan masih dilakukan secara manual 
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4.2 Tahap Analisa Masalah  

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap permasalahan yang terjadi pada CV. 

Mitra Semesta dengan cara mengidentifikasi sebab akibat permasalahan. 

No. Masalah Akibat Solusi 

1.  Sistem pada CV. Mitra 

Semesta hanya berupa 

entry data. 

Data diolah lebih 

lagi dengan cara 

manual, sehingga 

memakan waktu 

yang lebih lama. 

Entry data yang ada 

diinput ke software 

odoo sesuai dengan 

modul odoo yang 

tersedia dan diolah 

lebih lanjut. 

 

2.  Pembaruan dan 

pencocokan data 

persediaan antara 

bagian persediaan 

dengan bagian admin 

masih secara manual. 

 

Pada permasalahan 

ini sangat 

menghambat 

bagian akuntansi 

dalam menyusun 

data, atau 

menyusun laporan 

keuangan. Karena 

bagian persediaan 

dan admin harus 

Menggunakan modul 

inventaris untuk 

mengelola data 

persediaan agar 

terupdate secara real 

time. Tidak hanya 

pada modul persediaan 

saj anamun modul lain 

juga  terupdate secara 

real time 
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menyocokan data 

terlebih dahulu 

secara manual.  

3. Pembuatan laporan 

keuangan perusahaan 

masih dilakukan 

secara manual. 

 

Akibat dari 

permasalahan ini 

adalah laporan 

keuangan sering 

kali terlambat 

disusun, dan 

melebihi tanggal 

yang telah 

ditentukan.  

Melakukan 

pengolahan terlebih 

lanjut atas data-data 

perusahaan, sehingga 

nantinya software 

odoo akan secara 

otomatis menyusun 

laporan keuangan 

perusahaan. 

Tabel 4.1 Tahap Analisa Masalah 

4. 3 Tahap Analisa Kebutuhan Sistem  

1. Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 

Pada perancangan sistem baru yang akan digunakan pada CV. Mitra Semesta 

membutuhkan perangkat keras yang agar sistem dapat berjalan dengan lancar 

yaitu satu komponen lengkap komputer (monitor, keyboard, mouse, CPU, dan 

printer), laptop, dan wifi.  

2. Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 
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Pada perancangan sistem baru yang akan digunakan pada CV. Mitra Semesta 

membutuhkan perangkat keras yang agar sistem dapat berjalan dengan lancar 

yaitu Microsoft Windows, dan sistem aplikasi Odoo.  

3. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (Brainware) 

Sumber daya manusia merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam 

menjalankan sebuah sistem, karena pada nantinya sumber daya manusia akan 

menjadi user yang mengoperasikan atau menjalankan sistem dengan benar. 

Tentunya user akan dikepalai dan diawasi oleh pemilik secara langsung, agar 

user dapat bertanggung jawab dengan lebih, dan tidak dapat melakukan fraud.  

4.4 Tahap Analisis Perhitungan HPP Untuk Tiap Komponen  

Pada CV. Mitra Semesta produksi atau pengerjaan karton box dilakukan apabila 

ada pesanan dari pembeli, sehingga perusahaan tidak selalu melakukan produksi 

setiap hari. Dalam waktu satu bulan biasanya CV. Mita Semesta dapat 

menggunakan 50.000 meter kartonBerikut terdapat perhitungan harga pokok 

penjualan menurut bagiannya masing-masing. 

4.4.1 Menentukan Harga Persediaan Bahan Baku dan Penolong  

1. Bahan Baku  

KETERANGAN  SATUAN HARGA 

Lembaran Karton Box:    

Kraft Single  Meter  Rp.   7.000  

Kraft Double Wall   Meter  Rp. 10.000  

Kraft Medium Single   Meter  Rp. 15.000  

Kraft Medium Double   Meter  Rp. 20.000  
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Single Face   Meter  Rp.   5.000  

Lem Karton   Gram  Rp.   11,36 

Tinta Sablon   Gram  Rp.        35 

    

Tabel 4.2 Bahan Baku 

2. Bahan Penolong 

KETERANGAN  SATUAN HARGA 

Tali Rafia  Gram Rp.         13 

Tabel 4.3 Bahan Penolong 

 

4.4.2 Menentukan Harga Biaya Tenaga Kerja  

1. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

BIAYA TENAGA 

KERJA LANGSUNG 

JUMLAH 

KARYAWAN  

UPAH PER-

BULAN 

TOTAL 

Pemotongan  12 orang  Rp   1.750.000  Rp.   21.000.000 

Flexo 12 orang  Rp   1.750.000  Rp.   21.000.000 

Longway 12 orang  Rp   1.750.000  Rp.   21.000.000 

Rotari  12 orang  Rp   1.750.000  Rp.   21.000.000 

Jahit 12 orang  Rp   1.750.000  Rp.   21.000.000 

 Rp. 105.000.000  

Tabel 4.4 Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Tenaga kerja langsung pada CV. Mitra Semesta terdiri dari 60 pekerja 

yang diupahi per-hari sebesar Rp. 70.000,00 sehingga bila dikalikan hari 

produksi yaitu 25 hari sehingga jumlah yang diperoleh sebesar Rp. 

1.750.000,00. Sedangkan dalam satu bulan CV. Mitra Semesta dapat 

menggunakan 50.000 meter karton. Maka biaya tenaga kerja langsung per-

produk adalah Rp. 105.000.000 ÷ 50.000 meter yaitu Rp. 2.100 per-produk.  
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2. Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung 

BIAYA TENAGA 

KERJA TIDAK 

LANGSUNG 

JUMLAH 

KARYAWAN  

UPAH PER-

BULAN 

TOTAL 

General Manager 1 orang  Rp. 20.000.000 Rp. 20.000.000 

Bagian Marketing 2 orang  Rp.   3.200.000 Rp.   6.400.000 

Bagian Persediaan 2 orang  Rp.   3.200.000 Rp.   6.400.000 

Bagian Akuntansi 2 orang  Rp.   3.200.000 Rp.   6.400.000 

Bagian Pemb. Invoice 2 orang  Rp.   3.200.000 Rp.   6.400.000 

Bagian Pembelian  2 orang Rp.   3.200.000 Rp.   6.400.000 

Bagian Pengiriman 2 orang Rp.   3.200.000 Rp.   6.400.000 

Bagian Produksi  2orang Rp.   3.200.000 Rp.   6.400.000 

Bagian Administrasi 2 orang Rp.   3.200.000 Rp.   6.400.000 

 Rp. 71.200.000 

Tabel 4.5 Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung 

Tenaga kerja tidak langsung pada CV. Mitra Semesta terdiri dari 16 

pekerja yang diupahi per-bulan sebesar Rp. 3.200.000,00. Dalam waktu satu 

bulan CV. Mitra Semesta dapat menghasilkan 50.000 lembar karton. Maka 

biaya tenaga kerja tidak langsung per-produk adalah Rp. 71.200.000 ÷ 

50.000 meter yaitu Rp. 1.424 per-produk. 

4.4.3 Menentukan Harga Biaya Overhead (BOP) 

 Metode alokasi BOP yang akan digunakan oleh CV. Mitra Semesta 

adalah alokasi langsung, dimana hanya ada satu departemen yang terlibat 

dalam proses produksi produk, yaitu departemen produksi.  

BOP JUMLAH BIAYA PER-BULAN 

Biaya Listrik  Rp.   8.742.200  

TOTAL  Rp.   8.742.200 
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Tabel 4.6 Biaya Overhead (BOP) 

Perhitungan BOP per-produk CV. Mitra Semesta dihitung dengan 

estimasi BOP per-bulan dibagi dengan estimasi jumlah karton yang 

digunakan per-bulan. Total biaya estimasi BOP per-bulan yaitu Rp. 

8.742.200, kemudian dalam sebulan estimasi karton yang digunakan adalah 

50.000 meter karton. Sehingga BOP per-produk adalah Rp. 11.667.700 ÷ 

50.000 yaitu Rp. 175 per-produk.  

4.4.4 Biaya Penyusutan  

CV. Mitra Semesta menggunakan metode garis lurus dalam menghitung 

biaya penyusutan tiap bulannya. Aset tetap yang masih disusutkan oleh CV. 

Mitra Semesta antara lainnya yaitu mesin produksi dan kendaraan.  

ASET 

TETAP 

HARGA 

PEROLEHAN 

UMUR 

EKONOMIS 

PENYUSUTAN 

PER-BULAN 

PENYUSUTA

N / PRODUK 

Mesin Flexo Rp. 780.000.000   25 tahun  Rp. 2.600.000   Rp. 52  

Mesin 

Longway 
Rp. 630.000.000   25 tahun  Rp. 2.100.000   Rp. 42  

Mesin Rotari  Rp. 280.000.000   20 tahun  Rp. 1.166.667   Rp. 23  

Kendaraan Rp. 600.000.000 20 tahun  Rp. 2.500.000 Rp.  50 

TOTAL Rp. 167 

Tabel 4.7 Biaya Penyusutan 

4.5 Biaya Perhitungan HPP Untuk Tiap Produk  

4.5.1 Kraft Single  

NAMA BARANG KOMPOSISI SATUAN HARGA / 

SATUAN 

HARGA 
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Lembaran Karton 

Kraft Single  

1 Meter  
 Rp. 7000 

 

Lem Karton 8 Gram Rp.      91   

Tinta Sablon 8 Gram Rp.    280   

Tali Rafia  2 Gram Rp.      26  

BTKL   Rp. 2.100   

BTKTL   Rp. 1.424   

BOP   Rp.    175   

B. Penyusutan   Rp.    167   

HPP Kraft Single Rp    11.263  

Tabel 4.8 Kraft Single 

 4.5.2 Kraft Double Wall 

NAMA BARANG KOMPOSISI SATUAN HARGA / 

SATUAN 

HARGA 

Lembaran Karton 

Double Wall 

1 Meter  Rp. 10.000  

Lem Karton 8 Gram Rp.        91   

Tinta Sablon  8 Gram Rp.      280   

Tali Rafia 2 Gram Rp.        26  

BTKL   Rp.   2.100   

BTKTL   Rp.   1.424   

BOP   Rp.      175  

B. Penyusutan    Rp.      167   

HPP Kraft Single Rp    14.263 

Tabel 4.9 Kraft Double Wall 

4.5.3 Kraft Medium Single 

NAMA BARANG KOMPOSISI SATUAN HARGA 

/ SATUAN 

HARGA 

Lembaran Karton 

Kraft Medium 

Single  

1 Meter  Rp. 15.000  

Lem Karton 8 Gram Rp.        91   
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Tinta Sablon   8 Gram Rp.      280   

Tali Rafia  2 Gram Rp.        26  

BTKL   Rp.   2.100   

BTKTL   Rp.   1.424   

BOP   Rp.      175   

B. Penyusutan    Rp.      167  

HPP Karton Kraft Medium Single Rp    19.263  

Tabel 4.10 Kraft Medium Single 

 

   4.5.4 Kraft Medium Double 

NAMA BARANG KOMPOSISI SATUAN HARGA / 

SATUAN 

HARGA 

Lembaran Karton 

Kraft Medium 

Double  

1 Meter  Rp. 20.000  

Lem Karton 8 Gram Rp.        91   

Tinta Sablon   8 Gram Rp.      280   

Tali Rafia  2 Gram Rp.        26  

BTKL   Rp.   2.100   

BTKTL   Rp.   1.424   

BOP   Rp.      175   

B. Penyusutan    Rp.      167  

HPP Karton Kraft Medium Double Rp    24.263  

Tabel 4.11 Kraft Medium Double 

4.5.5 Single Face 

NAMA BARANG KOMPOSISI SATUAN HARGA / 

SATUAN 

HARGA 

Lembaran Karton 

Single Face  

1 Meter  Rp. 5.000  

Lem Karton 8 Gram Rp.      91   

Tinta Sablon   8 Gram Rp.    280   

Tali Rafia  2 Gram Rp.      26  
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BTKL   Rp. 2.100   

BTKTL   Rp. 1.424   

BOP   Rp.    175   

B. Penyusutan    Rp.    167   

HPP Karton Single Face Rp      9.263  

Tabel 4.12 Single Face 

Perhitungan HPP diatas merupakan perhitungan per 1 meter lembar 

karton. CV Mitra Semesta merupakan perusahaan yang memproduksi karton 

sesuai dengan pesanan pelanggan, maka HPP produk menyesuaikan bahan 

baku yang digunakan dalam proses produksi. 

Rumus HPP = BBB + BTKL (2.100) + BTKTL (1.424) + BOP (175) +   

B.Penyusutan (167) 

4.6 Pengoperasian software Odoo 

     Pada saat akan memulai menggunakan software odoo maka hal pertama yang 

dilakukan adalah memilih modul mana saja yang nantinya akan digunakan untuk 

pengoperasian sistem akuntansi perusahaan. Pada perancangan sistem akuntansi 

untuk CV. Mitra Semesta ini penulis menggunakan enam modul dari software 

odoo yaitu modul akuntansi dan invoice, modul persediaan, modul pembelian, 

modul penjualan, dan modul manufaktur. 
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Gambar 4.1 Pemilihan Modul Software Odoo 

 Setelah menentukan modul yang akan digunakan dan membayar sesuai harga 

yang telah tertera per-modul, maka Langkah selanjutnya adalah membuat akun 

odoo. 
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Gambar 4.2 Pengisian nama perusahaan 

Bila akun odoo telah jadi maka akan muncul menu utama sistem odoo, dan dapat 

mulai melakukan konfigurasi sistem serta transaksi. 

 

Gambar 4.3 Menu Awal Software Odoo 

Kemudian karena CV. Mitra Semesta merupakan perusahaan yang make to 

order maka perlu dilakukan konfigurasi untuk mengaktifkan menu make to order 

dengan cara mengklik bagian pengaturan modul persediaan, lalu mengaktifkan 

lokasi penyimpanan dan rute banyak langkah. 
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Gambar 4.4 Konfigurasi Make to Order 1 

Langkah selanjutnya yaitu masuk modul persediaan lalu klik konfigurasi dan klik 

rute. 

 

Gambar 4.5 Konfigurasi Make to Order 2 

Lalu akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini, lalu klik replenish on 

order (MTO) lalu klik tindakan, dan klik batal diarsipkan.  
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Gambar 4.6 Konfigurasi Make to Order 3 

 Konfigurasi lainnya yaitu juga mengaktifkan satuan produk, dengan 

mengaktifkan satuan produk maka akan muncul satuan yang bermacam-macam 

sehingga dapat disesuaikan dengan produk yang digunakan. 

4.6.1 Modul Penjualan 

Modul penjualan akan digunakan oleh bagian penjualan untuk 

memproses adanya pesananan dari pelanggan. Modul ini dimulai dengan 

membuat sales order hingga membuat tagihan pembayaran untuk 

pelanggan. Agar modul penjualan dapat berjalan tentunya data produk, dan 

data pelanggan sudah ada terlebih dahulu. 

A. Membuat Penawaran dan Sales Order  

  Sebelum membuat sales order harus terlebih dahulu membuat 

penawaran. Penawaran ini diperlukan untuk memastikan order pesanan 

pelanggan, mencocokan harga, dan menentukan syarat pembayaran. 

Setelah penawaran dibuat, dapat langsung dikirimkan kepada pelanggan 

melalui e-mail, atau dengan mencetak form penawaran dan diberikan 
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kepada pelanggan. Apabila telah terjadi kesepakatan atas penawaran 

kemudian klik konfirmasi order, maka sales order akan terbentuk.  

 

Gambar 4.7 Form Penawaran Penjualan 

  Saat sales order terbentuk maka akan muncul tiga menu pilihan pada 

form sales order yaitu customer preview, pengiriman, dan manufaktur. 

Menu manufaktur pada form muncul apabila telah mengaktifkan make to 

order, dengan adanya menu make to order pesanan akan langsung masuk 

ke bagian manufaktur sehingga bagian manufaktur akan dapat langsung 

memproses pesanan, selain itu juga dapat meminimalisir kesalahan order.   
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Gambar 4.8 Form Penjualan 

  Kemudian apa bila produk sudah diproduksi oleh bagian manufaktur, 

maka bagian persediaan akan mengirimkan produk ke pelanggan sesuai 

pemesanannya. 

B. Membuat Faktur Penjualan  

  Pada saat bagian persediaan telah mengirim barang jadi ke pelanggan 

maka pada form penjualan akan memperbarui status pengiriman. Setelah 

itu barulah bagian penjualan dapat membaut faktur penjualan.  

  Faktur penjualan langsung dibuat dengan mengklik bagian kiri atas form 

sales order. Faktur yang telah dibuat akan diterima juga langsung oleh 

bagian akuntansi untuk nanti dikonfirmasi apabila pelanggan telah 

membayar tagihan.   
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Gambar 4.9 Form Tagihan Penjualan 

C. Jurnal Penjualan 

  Saat terjadi penjualan maka akan terbentuk sendiri jurnal atas penjualan 

dibagian akuntansi, dengan asumsi bahwa belum dilunasi oleh pelanggan 

sehingga masih mendebitkan piutang. 

  

Gambar 4.10 Jurnal Penjualan 

4.6.2 Modul Persediaan 

Modul Persediaan digunakan oleh bagian persediaan untuk mengelola 

data persediaan seperti mengelompokan bahan baku, dan barang jadi, 
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kemudian juga dapat melihat produk apa saja yang telah dikirim ke 

pelanggan, barang atau bahan yang diterima, dan barang-barang yang sedang 

dimanufaktur, sehingga pencocokan stok juga lebih capat, dan secara real 

time.   

 

Gambar 4.11 Dasbor Persediaan 

A. Kategori Produk 

 Fitur kategori produk digunakan untuk membuat pengelompokkan suatu 

bahan atau barang berdasar kategorinya. Pada CV. Mitra Semesta 

persediaan akan dikategorikan menjadi tiga yaitu bahan baku, barang jadi, 

dan bahan penolong atau persediaan lainnya. 

  Kategori bahan baku meliputi lembaran karton, lem karton, tinta 

sablon. Kategori Bahan pelonong yaitu tali rafia. Kemudian kategori 

barang jadi berisi produk dari CV. Mitra Semesta. Pada bagian properti 

stock akun, akun valuasi stok disesuaikan dengan kategori produk. Untuk 

kategori produk bahan baku maka akun valuasi stoknya adalah persediaan 

bahan baku, kategori produk barang jadi akun valuasi stoknya adalah 
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barang jadi, dan kategori produk bahan penolong akun valuasi stoknya 

adalah persediaan lainnya. 

 

Gambar 4.12 Form Kategori Produk 

B. Produk 

Pada menu ini dilakukan pengisian data atas produk, dan barang 

persediaan perusahaan, seperti informasi umumnya yang meliputi dapatkan 

dijual atau dibeli, tipe produk yang terbagi menjadi produk konsumsi, jasa, 

dan storable product, kemudian ada juga kategori produk, referensi 

internal, harga jual, harga modal, dan pajak jika ada. Lalu juga ada rute 
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operasi mengenai produk tersebut dapat dibeli, diproduksi, dan make to 

order apabila telah mengaktifkan make to order, beserta logistiknya.  

 

Gambar 4.13 Form Produk Bahan Baku 

  Jika bahan baku maka akan dicentang bagian dapat dibeli, untuk bagian 

informasi umum tipe produk diisi dengan storable product yang artinya 

produk dapat disimpan sebagai persediaan, dengan kategori produknya 

adalah bahan baku, kemudian karena merupakan bahan baku maka hanya 

perlu mengisi harga modal sedangkan bagian harga jual tidak perlu diisi. 

Untuk bagian pembelian dapat pula disertakan nama pemasok, serta 

kebijakan tagihan disesuaikan dengan jumlah barang yang diterima. Untuk 

bagian stok persediaan pilihan rute operasi akan dicentang pada pilihan beli. 
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Gambar 4.14 Form Produk Barang Jadi 

  Sedangkan untuk barang jadi karena merupakan produk manufaktur 

perusahaan yang akan dijual, maka akan dicentang bagian dapat dijual, 

untuk bagian informasi umum tipe produk storable product, dengan 

kategori produknya adalah barang jadi, kemudian karena merupakan barang 

jadi maka harga jual perlu diisi, sedangkan untuk modal tidak pelu diisi 

terlebih dahulu karena nanti akan terisi otomatis saat membuat bill of 

materials (BOM). Untuk bagian penjualan kebijakann tagihan disesuaikan 

dengan jumlah barang yang diterkirim. Untuk bagian stok persediaan 

pilihan rute operasi akan dicentang pada pilihan produksi dan replenish on 

order (MTO). 

C. Penerimaan Barang 

  Pada fitur penerimaan barang digunakan pada saat bagian pembelian 

membeli bahan persediaan. Setelah bagian pembelian mengkonfirmasi 

order pembelian maka akan muncul notifikasi untuk penerimaan barang 
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yang datang, dan akan terbentuk form penerimaan barang pada modul 

inventory.  

 

Gambar 4.15 Form Penerimaan Persediaan 

  Saat barang persediaan sudah sampai dan diterima, maka bagian 

persediaan akan mengecek apakah barang yang sampai telah sesuai dengan 

yang dipesan. Jika telah sesuai maka klik sunting untuk mengisi kolom 

selesai satuan, dan isi dengan jumlah barang yang telah diterima, kemudian 

langkah terakhir adalah klik validasi, dan stok barang akan otomatis 

terupdate. Saat persediaan yang baru dibeli telah masuk ke gudang maka 

akan terbentuk jurnal pada entri jurnal akuntansi. 
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Gambar 4.16 Jurnal Penerimaan Persediaan 

D. Mengecek Ketersedian Produk untuk Manufaktur 

  Pada saat bagian manufaktur melakukan order produksi, maka bagian 

persediaan akan menerima pemberitahuan, dan menerima form order 

produksi, dimana bagian persediaan akan melakukan pengecekan 

persediaan dan konfirmasi atas produk yang akan diproduksi.  
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Gambar 4.17 Notifikasi Pengecekan Ketersediaan Persediaan 

 

Gambar 4.18 Form Ketersediaan Persediaan 

 Untuk lebih ringkasnya bagian persediaan hanya perlu mengklik periksa 

ketersediaan pada bagian kiri atas form apabila persediaan tersedia maka 

akan otomatis tertera jumlah dari persediaan yang akan digunakan dalam 

memproduksi produk, dan kemudian akan dilanjutkan lagi oleh bagian 

manufaktur untuk dirposes menjadi barang jadi lebih lanjut. 

E. Mengirim Order Barang Jadi ke Pelanggan 

  Setelah bagian manufaktur menerima order produksi dari bagian 

penjualan, maka bagian manufaktur akan memproses pembuatan produk 

hingga menjadi barang jadi. Kemudian setelah produksi selesai maka pada 

menu utama bagian persediaan akan muncul pemberitahuan pada order 
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pengiriman. Kemudian bagian persediaan akan mengirim order pesanan ke 

pelanggan sesuai permintaan pelanggan. 

 

Gambar 4.19 Form Pengiriman Order 

4.6.3 Modul Produk / Manufaktur 

Modul manufaktur akan digunakan oleh bagian manufaktur untuk memproses 

dan memantau kegiatan manufaktur produk perusahaan, termasuk didalamnya 

untuk membuat daftar material yang akan dibutuhkan untuk membuat produk 

perusahaan. 

A. Daftar Kebutuhan Material (BOM) 

 Sebelum memproduksi produk, bagian manufaktur harus terlebih 

dahulu membuat daftar kebutuhan material (BOM). Daftar kebutuhan 

material (BOM) berisi mengenai bahan baku, dan bahan penolong apa saja 

yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk jadi. Untuk biaya tenaga 

kerja langsung dan tidak langsung, serta biaya overhead nantinya akan 



59 
 

 

dibuat entri jurnal sendiri, karena software odoo belum dapat menyertakan 

biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, serta biaya overhead pada 

daftar kebutuhan material (BOM). Fitur daftar kebutuhan material (BOM) 

tidak hanya untuk pembuatan satu produk yang sama, namun juga dapat 

digunakan apabila ingin memproduksi produk yang sama dalam jumlah 

yang banyak.  

      Pembuatan daftar kebutuhan material (BOM) pada CV. Mitra 

Semesta akan disesuaikan dengan sales order pelanggan, sehingga daftar 

kebutuhan material (BOM) produk satu dengan yang lainnya akan berbeda 

sesuai keinginan pelanggan.  

 

Gambar 4.20 Form Daftar Kebutuhan Material (BOM) 

Setelah daftar kebutuhan material (BOM) dibuat maka dibagian atas 

kanan form akan terbentuk struktur biaya yang lebih terspesifikasi atas 
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produk yang akan diproduksi. Dengan adanya BOM maka nanti modal atau 

cost dari suatu produk akan terlihat dan akan terinput sendiri dibagian 

keterangan modal pada form produk.  

 

Gambar 4.21 Form Unit Cost Daftar Kebutuhan Material (BOM) 

B. Membuat Order Produksi 

Sebelumnya karena CV. Mitra Semesta merupaan perusahaan yang 

make to order, maka biasanya bagian manufaktur menerima perintah 

produksi terlebih dahulu dari bagian penjualan.  
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Gambar 4.22 Notifikasi Manufaktur Order Produksi 

Jika seluruh daftar kebutuhan material (BOM) telah dibuat, maka 

bagian produksi baru bisa memulai untuk memproduksi produk. Saat 

mengisi form order produksi, tidak perlu lagi mengisi bagian kolom 

komponen karena daftar kebutuhan material (BOM) yang tadi telah dibuat 

akan otomatis muncul. Setelah itu klik konfirmasi. 

 

Gambar 4.23 Form Manufaktur 

Kemudian akan muncul form baru mengenai order produksi 

yang juga berisi keterangan mengenai ketersediaan persediaan untuk 

memproduksi produk. Bila persediaan ada maka akan tertulis tersedia, 

apabila persediaan tidak ada maka akan tertulis tidak tersedia. Oleh itu 

bagian persediaan akan juga menerima form order produksi untuk 

melakukan pengecekan persediaan, dan mengkonrimasinya. Apabila 
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persediaan telah terpenuhi maka, akan muncul tanda siap pada menu 

awal order produksi. 

 

Gambar 4.24 Konfirmasi Manufaktur 

 Setelah itu bagian manufaktur dapat mengklik tandai sebagai 

selesai, maka secara otomatis bagian kuantitas to produce, dan kolom 

dikonsumsi satuan akan terisi sesuai dengan perencanaan produksi. 

Setelah itu maka kuantitas produk yang telah diproduksi akan 

bertambah dibagian stok persediaan, dan akan dikirim oleh bagian 

persediaan. 
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Gambar 4.25 Form Selesai Manufaktur 

4.6.4 Modul Pembelian 

Modul pembelian akan digunakan oleh bagian pembelian untuk memproses 

pembelian bahan baku atau persediaan lainnya yang akan dibutuhkan 

perusahaan, serta memproses tagihan pembelian. Sebelumnya tentunya data 

produk, dan data pemasok telah dibuat terlebih dahulu. 

A. Membuat Penawaran dan Purchased Order 

Sebelum membuat purchased order maka terlebih dulu membuat 

penawaran yang berisi mengenai kesepakatan jumlah dan harga produk 

yang akan dibeli. Setelah memasukan nama pemasok yang dituju lalu 

mengklik bagian produk. Untuk pilihan add a section berfungsi untuk 

mengkategorikan bahan atau persediaan lain yang akan dibeli. Lalu klik 

add a product, dan pilih bahan apa saja yang akan dibeli.  
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Gambar 4.26 Form Penawaran Pembelian 1 

Setelah penawaran dibuat, dapat langsung dikirimkan kepada pemasok 

dengan melalui e-mail, atau dengan mencetak form penawaran. Kemudian 

bila telah terjadi kesepakatan atas penawaran kemudian klik konfirmasi 

order, maka Purchased order akan terbentuk. Selanjutnya apabila 

persediaan telah sampai maka bagian persediaan akan memproses lebih 

lanjut. 

 

Gambar 4.27 Form Pembelian 

B. Membuat Faktur Pembelian 

  Setelah Purchased order terbentuk, bagian pembelian dapat mengecek 

apakah bagian persediaan telah mengkonfirmasi penerimaan barang 

melalui logo truk diatas kanan form purchased order maka bagian 

pembelian akan membuat tagihan atas pembelian yang telah dilakukan. 
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Tagihan pembelian akan diterima juga secara otomatis oleh bagian 

akuntansi untuk dikonfirmasi dan dibayar. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Form Tagihan Pembelian 
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C. Jurnal Pembelian  

  Saat terjadi pembelian maka akan terbentuk sendiri jurnal atas 

pembelian dibagian akuntansi, dengan asumsi bahwa belum dilunasi oleh 

perusahaan sehingga masih mengkreditkan hutang. 

 

Gambar 4.29 Jurnal Pembelian 

4.6.5 Modul Akuntansi 

Modul akuntansi akan digunakan oleh bagian akuntan untuk memproses 

kegiatan akuntansi perusahaan. Pada modul akuntansi nantinya akan 

ditampilkan menu utama seperti gambar dibawah ini, kemudian akan 

ditampilkan tahap pengaturan-pengaturan awal untuk memulai 

menggunakan modul akuntansi ini, dengan dimulai dari first bill, yaitu untuk 

menentukan tampilan format tagihan, kemudian pengisisan rekening bank, 

pengaturan periode akuntansi, dan pengaturan chart of account. 
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Gambar 4.30 Dasbor Modul Akuntansi 

Kemudian penulis juga akan melakukan berbagai konfigurasi untuk 

modul akuntansi dibagian pengaturan menu awal, konfigurasi tersebut 

yaitu seperti pengaturan standar pajak, mengaktifkan akuntansi analitik dan 

manajemen anggaran. 

A. Bagan Akun  

Pada bagian chart of account akan diset up ulang agar sesuai dengan 

akun-akun yang ada di CV. Mitra Semesta, kemudian juga akan 

dilakukan pengisian neraca saldo awal. Pengisian saldo awal dapat 

dilakukan pada tahap keempat (bagan akun) dari tahap pengaturan 
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awal modul akuntansi. Kemudian penulis akan menyesuaikan akun-

akun yang telah tersedia disoftware odoo dengan akun perusahaan. 

Pengisian saldo akun diisi dengan cara langsung mengisi nominal 

opening debit atau opening kredit. Khusus untuk akun persediaan 

pengisian saldo awal dilakukan dimodul persediaan, beserta 

persediaan on hand. 

 

Gambar 4.31 Bagan Akun 

Walau nominal sudah dimasukan dan sudah disimpan, nominal 

tersebut belum terekam sebagai saldo awal, oleh itu perlu dipost pada 

entri jurnal. Saat mengklik entri jurnal maka nominal dan akun saldo 

awal yang tadi sudah diisi akan otomatis terekam, sehingga tidak perlu 
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mengisi ulang lagi. Setelah itu klik rekam. Maka akan muncul jurnal 

untuk mengisi saldo awal. 

 

Gambar 4.32 Jurnal Pengisian Saldo Awal 

 Terdapat akun keuntungan/kerugian belum terdistribusi di debit 

dikarenakan akun debit dan kredit tidak balance. Ketidakseimbangan 

saldo disebabkan karena saldo persediaan yang belum terisi. Saat nanti 

saldo persediaan telah terisi maka akun keuntungan/kerugian belum 

terdistribusi akan diminuskan di kredit. Apabila sudah terekam maka 

saldo awal akan muncul pada laporan lembar saldo. 
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B. Membuat Data Pelanggan 

Pada modul akuntansi nantinya bagian akuntan dapat membuat 

daftar data pelanggan atau menambahkan data pelanggan baru. 

Pembuatan data pelanggan juga dapat dibedakan menjadi pelanggan 

individual dan pelanggan perusahaan. Dengan menggunakan fitur ini 

nantinya dapat juga dilihat produk apa saja yang pelanggan tersebut 

beli atau status pembelian, beserta tagihannya atau faktur, dan buku 

besarnya. 

 

Gambar 4.33 Form Data Pelanggan 

 

 

 

C. Membuat Data Pemasok  
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Selain data pelanggan, modul akuntansi juga menyedaiakan 

pembuatan data pemasok. Sama seperti saat membuat data pelanggan, 

pada saat membuat data pemasok bagian akuntan dapat membuat daftar 

data pemasok atau menambahkan data pemasok baru. Pembuatan data 

pemasok juga dapat dibedakan menjadi pelanggan individual dan 

pelanggan perusahaan. Dengan menggunakan fitur ini nantinya dapat 

juga dilihat produk apa saja yang kita beli dari pemasok tersebut, retur, 

beserta tagihan atau fakturnya, dan buku besarnya. 

 

Gambar 4.34 Form Data Pemasok 

D. Jurnal-jurnal  

1. Tagihan Pembelian  

Setelah tagihan pembelian dibuat oleh bagian pembelian maka 

bagian akuntansi akan menerima notifikasi atas tagihan. Lalu 

 

 



72 
 

 

bagian akuntansi akan memasukan tanggal pembayaran atas 

tagihan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.35 Form Tagihan Pembelian di Modul Akuntansi 

Sebelum tagihan dibayar akan terbentuk jurnal stok interim atas 

hutang terlebih dahulu. 

 

Gambar 4.36 Jurnal Pembelian 

Bila bagian akuntansi akan membayar tagihan maka mengklik buat 

pembayaran diatas form tagihan pembelian, maka pembayaran akan 

terekam dan form akan tertandai inpayment. 
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Gambar 4.37 Form Pelunasan Tagihan Pembelian 

 Walaupun sudah mengklik buat pembayaran dan form sudah 

tertandai inpayment, namun jurnal pelunasan belum terekam, dan 

pada dasbor akuntansi akan muncul oustanding payment atas 

pembelian, agar jurnal pelunasan terekam maka harus melakukan 

rekonsiliasi atas oustanding payment pembelian.  
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Gambar 4.38 Form Rekonsiliasi Pelunasan Tagihan Pembelian 

Setelahh nominal yang diinput telah benar lalu klik rekam, dan 

rekonsilias, maka akan terbentuk entri jurnal pembelian atas kas 

lalu klik validasi.  

 

Gambar 4.39 Form Validasi Rekonsiliasi Pelunasan Tagihan 

Pembelian 

Setelah klik validasi kemudian klik rekening koran dan lakukan 

validasi lagi. 
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Gambar 4.40 Form Validasi Rekonsiliasi Pelunasan Tagihan 

Pembelian 2 

Saat sudah terlunasi dan telah direkonsiliasi maka akan muncul 

jurnal di bank dan kas yaitu akun hutang yang sebelumnya terekam 

akan didebitkan, dan akan mengkreditkan kas dan bank atas 

pembelian. 

 

Gambar 4.41 Jurnal Pelunasan Tagihan Pembelian 

2. Produksi Barang Jadi  

Saat adanya order penjualan, maka bagian persediaan akan 

mengecek ketersediaan persediaan bahan baku untuk diproses 

menjadi barang jadi. Setelah persediaan diserahkan kepada bagian 

manufaktur untuk diproses maka persediaan bahan baku akan 

berkurang, maka akan tercatat jurnal dibagian entri jurnal akuntansi 

atas pengurangan persediaan bahan baku. 
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Gambar 4.42 Penggunaan Persediaan 

 

Gambar 4.43 Jurnal Penggunaan Persediaan 

 Kemudiaan saat bagian manufaktur telah selesai memproduksi, 

maka akan muncul jurnal atas bertambahnya barang jadi pada 

entri jurnal akuntansi.  
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Gambar 4.44 Jurnal Barang Jadi 

3. Pengiriman Barang Jadi 

 Pada saat pengiriman barang jadi ke pelanggan, maka 

persediaan barang jadi yang sebelumnya telah masuk akan 

dikeluarkan dan dikirim ke pelanggan, maka bagian entri jurnal 

akuntansi akan mencatat pengurangan persediaan barang jadi. 

 

Gambar 4.45 Jurnal Pengiriman Barang Jadi 

 

4. Faktur Penjualan  

Setelah faktur penjualan dibuat oleh bagian penjualan maka 

bagian akuntansi akan menerima notifikasi atas faktur, dan 

menunggu pelanggan untuk melunasi faktur.  
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Gambar 4.46 Form Tagihan Penjualan di Modul Akuntansi 

 Apabila telah dilunasi oleh pelanggan maka klik buat 

pembayaran pada kiri atas faktur. Setelah itu akan muncul tanda 

lunas pada faktur penjualan. 
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Gambar 4.47 Form Pelunasan Tagihan Penjualan 

 Sama seperti saat melakukan pembelian, setelah melakukan 

transaksi yang berkaitan dengan kas dan bank maka harus melakukan 

rekonsiliasi agar jumlah kas dan bank terupdate. 

 

Gambar 4.48 Form Rekonsiliasi Pelunasan Tagihan Penjualan 

Setelah nominal yang diinput telah benar lalu klik rekam, kemudian 

akan muncul rekonsiliasi yang menyertakan faktur dan nama 

pelanggan untuk divalidasi.  
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Gambar 4.49 Form Validasi Rekonsiliasi Pelunasan Tagihan 

Penjualan 

Apabila sudah klik validasi maka akan diarahkan ke menu 

rekonsiliasi lagi utuk divalisasi lagi.  

 

Gambar 4.50 Form Validasi Rekonsiliasi Pelunasan Tagihan 

Penjualan 

Kemudian klik validasi, dan akan muncul entri jurnal atas 

penerimaan kas, dan mengkreditkan akun piutang yang tadi 

terbentuk. 
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Gambar 4.51Jurnal Pelunasan Tagihan Penjualan 

5. Entri Jurnal Biaya Tenaga Kerja Langsung, Tidak Langsung, Biaya 

Overhead.  

 Seperti yang telah dijelaskan dibagian pembuatan BOM, 

software odoo belum dapat menyertakan tenaga kerja langsung dan 

tidak langsung, serta biaya overhead pada daftar kebutuhan material 

(BOM). Maka bagian akuntansi perlu membuat entri jurnal atas biaya 

produksi lain selain bahan baku. Entri jurnal dilakukan pada dasbor 

akuntansi bagian kas dengan membebankan biaya tenaga kerja 

langsung, tidak langsung, dan biaya overhead pada harga pokok 

penjualan. 

 

Gambar 4.52 Entri Jurnal Biaya Tenaga Kerja Langsung, Tidak 

Langsung, Biaya Overhead, dan lain-lain 
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E. Laporan 

Software odoo versi 14 menyediakan berbagai laporan informasi 

keuangan untuk perusahaan, seperti laporan umum yang berisi laba dan 

rugi, lembar saldo, alur kas, ringkasan eksekutif. Selain itu juga ada 

laporan mitra, audit, dan manajemen.  

1. Laporan Laba Rugi 

 

 

Gambar 4.53 Laporan Laba Rugi 
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2. Lembar Saldo 
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Gambar 4.54 Laporan Lembar Saldo 

3. Aliran Kas 

 

Gambar 4.55 Laporan Aliran Kas 
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4. Buku Besar Mitra  

 

Gambar 4.56 Buku Besar Mitra 

 

Gambar 4.57 Buku Besar Utang Mitra 

 

Gambar 4.58 Buku Besar Piutang Mitra 
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5. Buku Besar 

 

Gambar 4.59 Buku Besar 
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6. Neraca Saldo 

 

 

Gambar 4.60 Neraca Saldo 

 

4.7 Kelebihan dan Kelemahan Software Odoo untuk CV. Mitra Semesta 

  Implementasi software Odoo memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. 

Kelebihan-kelebihan yang diperoleh dari implementasi software Odoo adalah: 

a. Pada software odoo terdapat macam-macam modul mengenai sales, 

operations, marketing, website, manufacturing, human resources, dan 

custom sehingga perusahaan dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan.  
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b. Modul-modul yang terdapat di odoo saling terintegrasi satu sama lain, 

sehingga apabila ada informasi yang diperbarui disatu modul maka modul 

yang lainnya juga ikut diperbarui secara real time. 

c. Software Odoo berbasis web sehingga dapat diakses dimana saja, dan 

kapan saja secara real time. Sehingga pemilik CV. Mitra Semesta dapat 

melakukan kontrol setiap saat.  

d. Terdapat fitur make to order pada modul persediaan. Fitur ini bermanfaat 

ketika bagian penjualan mendapat sales order, maka order produksi akan 

secara otomatis terbentuk dan diterima oleh bagian manufaktur. Fitur ini 

sangat membantu untuk perusahaan yang produksinya didasarkan pada 

adanya sales order seperti CV. Mitra Semesta. 

e. Dengan menggunakan software odoo perusahaan tidak pelu 

mengeluarkan biaya lebih untuk back-up data, dan rentan akan hilang atau 

adanya kerusakan data, karena data otomatis tersimpan dalam database 

odoo yang berbasis web. 

f. Setelah menjalankan transaksi maka software odoo dapat menghasilkan 

laporan keuangan, dan laporan lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan 

perusahaan secara otomatis. Sehingga pada nantinya laporan-laporan CV. 

Mitra Semesta dapat terbentuk tepat waktu sesuai yang telah dijadwalkan.  
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g. Software odoo merupakan software open source sehingga mudah 

dijangkau untuk perusahaan yang masih berkembang seperti CV. Mitra 

Semesta.  

Meskipun banyak keunggulan yang diberikan oleh software Odoo, namun ada 

beberapa kelemahan yang ada, yaitu: 

a. Pada modul manufaktur, fitur bill of materials (BOM) belum dapat 

mencatat biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. 

b. Pada saat setelah melakukan penjualan atau pembelian bagian akuntansi 

perlu melakukan rekonsiliasi pada kas untuk memperbarui nominal kas, 

hal ini dirasa kurang praktis dan sedikit rumit. 

c.  Pengoperasian software odoo tergolong cukup rumit, sehingga bagi 

orang-orang umum yang masih pemula, atau tidak ahli dalam bidang 

sistem akan perlu penyesuaian dan pelatihan.  

Terlepas dari kelemahan sofware odoo, CV. Mitra Semesta dirasa 

membutuhkan sofware odoo sebagai sistem yang mengelola dan menjalankan 

transaksi perusahan, karena sofware odoo telah memenuhi karakteristik sebagai 

sofware enterprise resource planning, dan terbukti dari fitur-fitur yang terdapat di 

sofware odoo dapat menyelesaikan permasalahan, dan mempermudah berjalannya 

kegiatan maupun transaksi yang terjadi di CV. Mitra Semesta. Terlebih omzet dari 

CV. Mitra Semesta kurang lebih mencapai Rp. 30.000.000.000,00 per-tahunnya, 
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sehingga apabila perusahaan menggunakan sistem yang hanya dapat melakukan 

entry data saja, dan sisanya masi melakukan pencatatan secara manual dirasa 

memiliki risiko yang tinggi.   


